
شنت مقاتالت إسرائيلية فجر أمس األحد غارة على »هدف 
عسكري« حلركة حماس في قطاع غزة بعد انفجار عبوة 
ناسفة قرب  احل��دود بني القطاع والدولة العبرية، على ما 

أعلن اجليش.
وأفاد اجليش في بيان أن “منظمة حماس يجب أن حتاسب 

على كل ما يحصل في وانطالقا من قطاع غزة«.
وحذر البيان بأن “اجليش اإلسرائيلي سيواصل التحرك 
بكل ما لديه من وسائل لضمان أمن املدنيني اإلسرائيليني”، 

بدون إضافة املزيد من التفاصيل.
وانفجرت عبوة ناسفة السبت ق��رب احل��دود بني قطاع 
غزة واسرائيل من دون ان تسفر عن اصابات بحسب ما اعلن 
اجليش االسرائيلي الذي رد باستهداف موقع حلركة حماس 
التي تسيطر على القطاع. واورد اجليش في بيان السبت أن 
االنفجار وقع في شمال قطاع غزة وحتديدا في منطقة كانت 

خالية من أي جندي إسرائيلي.
وأضاف “ردا على ذلك، استهدفت دبابات اسرائيلية نقطة 

مراقبة حلماس، املنظمة االرهابية«.
وقالت مصادر فلسطينية ان رد اجليش االسرائيلي اسفر 

عن اصابة شخص بجروح طفيفة.
واخلميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على احلدود ورد 

اجليش االسرائيلي ايضا باستهداف مواقع حلماس.
ول��م تتنب اي جهة ه��ذه التفجيرات لكن اسرائيل حتمل 

حماس مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.
ومت التوصل الى وقف اط��الق نار بني اسرائيل وحركة 
حماس في اغسطس 2014 بعد حرب اسرائيلية مدمرة على 
قطاع غ��زة استمرت خمسني يوما. ويتعرض اتفاق وقف 
اطالق النار تكرارا النتهاكات إثر إطالق صواريخ من قطاع 
غ��زة على اسرائيل التي ت��رد باستهداف مواقع حلماس. 
وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت 

حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وحتاصر اسرائيل القطاع منذ العام 2006، وش��ددت 
حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت 

اسرائيل ثالث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر 
من مليوني شخص.

واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي ستة فلسطينيني في 
مدينة )نابلس( أمس االحد من بينهم شخص متهم بتنفيذ 
عملية طعن وقعت عند مستوطنة )ارئيل( املقامة على أراض 

في شمال الضفة الغربية.
ونقلت وسائل اعالم إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها 
انه مت خالل عمليات دهم وتفتيش اعتقال املواطن الفلسطيني 
عبداحلكيم عاصي املتهم بتنفيذ عملية الطعن التي وقعت عند 

مدخل املستوطنة قبل نحو شهر وأسفرت عن قتل حاخام.
من جانبها نقلت وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية )وفا( 
عن مصادر امنية في )نابلس( القول ان ق��وات االحتالل 
اقتحمت عمارة سكنية واعتقلت عاصي برفقة خمسة شباب 
اربعة منهم من عائلة واح��دة. وكانت قوات االحتالل نفذت 
عددا من عمليات الدهم والتفتيش في املدينة خالل فبراير 

املاضي للبحث عن منفذ الهجوم.

يستقبل الرئيس األميركي ف��ي واشنطن غدا 
الثالثاء ول��ي العهد السعودي األم��ي��ر محمد بن 
سلمان في لقاء سيتيح لدونالد ترامب فرصة ادانة 
ايران مجددا امام ضيف مؤيد لهذا اخلطاب والبحث 
في امكانية االستفادة من التغييرات الكبيرة التي 

يخطط لها األمير الشاب في اململكة. 
وبعد عشرة أشهر من آخر لقاء جرى وجها لوجه 
بني ترامب واألمير محمد في الرياض، يتوقع أن 
يعمق الرئيس البالغ من العمر 71 عاما العالقة 

الدافئة أصال والودية مع ولي العهد السعودي.
لكن من املتوقع كذلك أن يتطرقا إلى التطورات 
الرئيسية في السعودية على الصعيدين الداخلي 
واخل��ارج��ي مثل رف��ع احلظر على ق��ي��ادة النساء 
للسيارات إلى جانب االنقالب احلوثي في اليمن 

واألزمة مع قطر. 
وفي هذا السياق، رأت لوري بلوتكني بوغاردت 
احملللة السابقة لدى وكالة االستخبارات املركزية 
التي تعمل حاليا ل��دى “معهد واشنطن لسياسة 
الشرق األوسط” أن “حجم  التغييرات التي طرأت 
على السياسة السعودية الداخلية وفي املنطقة منذ 
اللقاء األخير مدهش”. وأضافت أن “العديد من هذه 

التغييرات طالت املصالح األمنية األميركية«. 
وتعد القمة التي كانت اإلدارة األميركية تأمل 
باستضافتها هذا العام مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي الست وال��ت��ي ق��د يصعب تنظيمها مع 

استمرار األزمة مع قطر، مثاال. 
وقطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر عالقاتها مع قطر في يونيو الفائت بعدما 
اتهمت الدول االربع الدوحة بدعم االرهاب والتقرب 

من ايران، وهو ما نفته الدوحة مرارا.
وفي الشهر ذات��ه، عني امللك سلمان جنله األمير 

محمد بن سلمان وليا للعهد. 
وك��ان األمير أعلن في وق��ت سابق عن مبادرة 
عرفت باسم “رؤية 2030” الرامية إل��ى تنويع 
االقتصاد السعودي واحلد من اعتماده على النفط 

وجذب مزيد من االستثمارات األجنبية. 
ولتحقيق ذل��ك، تسعى ال��ري��اض إل��ى تسريع 
برنامجها للطاقة ال��ن��ووي��ة ل��أغ��راض املدنية. 

ويتمثل هدفها في بناء 16 مفاعال على مدى األعوام 
العشرين املقبلة بكلفة نحو ثمانني مليار يورو )98 

مليار دوالر(، وفقا ملسؤولني ومحللني. 
وم���ع س��ع��ي ال��س��ع��ودي��ني إل���ى احل��ص��ول على 
التكنولوجيا ال��الزم��ة للمضي ق��دم��ا باملشروع 
الطموح، يتوقع أن يستخدموا املتنافسني احملتملني 
ضد بعضهم البعض مذكرين نظراءهم األميركيني 
ب��أن كال من الصني وروس��ي��ا وفرنسا ق��ادرة على 

توفير احتياجاتهم.
وق��ال مصدر قريب من حكومة اململكة لوكالة 
فرانس برس “سيكون مستحيال نظريا بالنسبة 
للحكومة السعودية القبول بشروط أقل من تلك التي 
منحها )الرئيس األميركي السابق ب��اراك( أوباما 
لاليرانيني -- وهو احتمال تخصيب )اليورانيوم( 
مستقبال”، في إشارة إلى االتفاق النووي الذي مت 

توقيعه بني طهران وقوى العالم عام 2015. 
- احلرب في اليمن -

تعد الواليات املتحدة حليفا تاريخيا للسعودية، 
وي��ح��رص ك��ل رئيس أميركي على العالقات مع 
احلكومة السعودية، لكن الدعم الذي قدمه ترامب 
عندما اختار ال��ري��اض وجهة ألول رحلة له إلى 

اخلارج كرئيس نقل العالقة إلى مستوى جديد. 
وبينما أكد أوباما عام 2015 أنه من الضروري 
“عدم تكريس أي مواجهة طويلة األمد مع ايران أو 
حتى تهميش ايران”، اختار ترامب الذي هدد مرارا 
باالنسحاب من االتفاق النووي الذي أبرم مع طهران 

في ذلك العام، مسارا مغايرا متاما.
وق��ال قبل ع��دة أي��ام “أينما توجهنا في الشرق 
األوسط احلديث عن ايران، ايران، اي��ران   وراء كل 

مشكلة ايران«. 
وحتى قبل قدومه إلى الواليات املتحدة، استخدم 
األمير محمد لهجة الذعة حيال ايران في مقابلة مع 
شبكة “سي بي اس” حيث شبه طموحات مرشدها 
االعلى آية الله علي خامنئي بتلك التي كانت لدى 

أدولف هتلر في أملانيا النازية. 
وحذر من أنه في حال طورت ايران قنبلة نووية، 
فإن السعودية ستقوم باالمر نفسه “في اسرع ما 

ميكن«. 
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الرئيس األميركي يستقبل ولي العهد السعودي

»إيران« محور احملادثات بني ترامب وبن سلمان غدا

ب����ي����ن����ه����م  ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ني   6 ت������ع������ت������ق������ل  االح�������������ت�������������ال  ق�������������������وات 
م�������ن�������ف�������ذ ع������م������ل������ي������ة ط��������ع��������ن ق����������������رب م�������س�������ت�������وط�������ن�������ة »ارئ������������ي������������ل«

السيسي يستقبل البشير اليوم
اعلنت الرئاسة املصرية في بيان أمس ان الرئيس املصري عبد 

الفتاح السيسي سيستقبل االثنني نظيره السوداني عمر البشير.
وتأتي زي��ارة البشير إل��ى القاهرة بعد اسبوعني من عودة 
سفير السودان عبد احملمود عبد احلليم الى مصر بعد أن كان مت 

استدعاؤه الى اخلرطوم بسبب خالفات بني البلدين.
وقال املتحدث باسم الرئاسة املصرية بسام راضي ان الزيارة 
تندرج “في اط��ار مواصلة التشاور بني الرئيسني وبحث سبل 
تعزيز ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني البلدين ف��ي كافة 

املجاالت«. وتوترت العالقات بني البلدين مطلع العام اجلاري 
بسبب ملف سد النهضة االثيوبي. وتتخوف القاهرة من ان يؤدي 
بناء هذا السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر 

نحو تسعني باملئة من احتياجات مصر املائية.

استهدفت هدفا عسكريا حلركة حماس بعد انفجار عبوة ناسفة

غارة لاحتال على  قطاع غزة

بعد سماح ترامب ملسؤولني أميركيني بزيارة تايوان

بكني تدعو واشنطن ل� »تصحيح اخلطأ«
دع��ت الصني أم��س األول ال��والي��ات املتحدة 
ال��ى »تصحيح اخلطأ«، بعد ان وق��ع الرئيس 
االميركي دونالد ترامب اجلمعة قانونا جديدا 
يسمح لكبار املسؤولني االميركيني بالسفر الى 

تايوان للقاء نظرائهم في تايبيه.
وتعليقا على القانون، قال لو كانغ املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية الصينية انه “انتهاك 
صارخ” مل��ب��دأ ال��ص��ني ال���واح���دة وق���د ارس��ل 
“إشارات خاطئة جدا إلى القوات االنفصالية 

املؤيدة لالستقالل في تايوان«.
وشدد على ان “الصني تعارض ذلك بشدة«.

واض����اف ل��و ك��ان��غ “اننا ن��ح��ض اجل��ان��ب 
االميركي على تصحيح خطأه، والتوقف عن 
مواصلة اي ع��الق��ات رسمية م��ع ت��اي��وان او 

حتسنٍي لعالقاته احلالية مع تايوان«. 
وكان البيت االبيض قال اجلمعة ان ترامب 
وقع “قانون السفر الى تايوان” الذي “يشجع 
على تبادل ال��زي��ارات بني مسؤولي الواليات 

املتحدة وتايوان على كل املستويات«.
وميكن للمسؤولني االميركيني حاليا السفر 
الى تايوان بينما يزور مسؤولون تايوانيون من 
حني آلخر البيت االبيض، لكن االجتماعات جرت 

حتى االن بتحفظ لتجنب اثارة غضب الصني.
وق��ط��ع��ت ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع��الق��ات��ه��ا 
الدبلوماسية مع تايون في 1979 ارضاء لبكني. 
لكنها ابقت على عالقات جتارية مع اجلزيرة 

وتبيعها اسلحة مما يثير استياء الصني.

قلق إزاء تداعيات القرار

ترامب يشيد بإقالة مسؤول 
كبير في »اف بي آي«

اشاد الرئيس االميركي دونالد ترامب باقالة املسؤول الكبير في 
مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي آي( ان��درو ماكيب معتبرا انه 
»يوم عظيم للدميوقراطية« في خطوة يأمل وزير العدل بان تتيح 
انهاء التحقيق في تواطؤ محتمل بني حملة الرئيس االنتخابية 

وروسيا.
لكن معارضي ه��ذا القرار اعتبروا ان��ه مخطط “خطير” يهدف 
ال��ى التقليل من مصداقية مكتب التحقيقات الفدرالي وكذلك من 
عمل روب��رت مولر احملقق اخل��اص في مسالة التدخل الروسي في 

االنتخابات الرئاسية عام 2016.
ويعتبر ماكيب الذي كان مساعدا ملدير اف بي آي السابق جيمس 
كومي ال��ذي اقاله ترامب السنة املاضية، شاهدا اساسيا في ذلك 

التحقيق.
وقال جون دود احملامي الشخصي لترامب ملوقع “ديلي بيست” 
السبت انه يأمل بان يحذو نائب وزير العدل رود روسينشتاين حذو 
مكتب اف بي آي للمسؤولية املهنية “وينهي التحقيق حول شبهات 
التواطؤ الروسي التي فبركها مدير ماكيب السابق جيمس كومي بناء 

على ملف مزور وفاسد«.
وفي البداية قال دود للموقع انه يتحدث نيابة عن ترامب، لكنه 
في تصريح الحق اشار الى انه كان يعبر عن “رأيه الشخصي و)ال 

يتحدث( نيابة عن الرئيس«.
وفي وقت متأخر اجلمعة، اعلنت وزارة العدل االميركية اقالة 
ماكيب الذي كان يتعرض منذ عام لهجمات متواصلة من الرئيس، 
وذلك قبل يومني فقط من بدء تقاعده بعد 21 سنة امضاها مع مكتب 

التحقيقات الفدرالي.

ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس األميركي في واشنطن غدا الثالثاء

������� إسرائيلي يشتبه  توقيف عربي 
بقتله حاخاما في الضفة الغربية

أعلنت السلطات االسرائيلية أم��س توقيف عربي اسرائيلي 
لالشتباه بأنه طعن حاخاما حتى املوت قرب مستوطنة في الضفة 

الغربية احملتلة الشهر املاضي. 
ويعتقد أن عبد احلكيم عاصي املولود عام 1998 قتل احلاخام 
االسرائيلي ايتامار بن غ��ال )29 عاما( طعنا بسكني عند مدخل  
مستوطنة ارييل في اخلامس من فبراير قبل أن يختبئ في شمال 

الضفة الغربية. 
وأعلن جهاز االمن الداخلي االسرائيلي )الشني بيت( توقيف عاصي 
في بيان صدر ليل السبت األحد. وقال البيان أنه مت كذلك استدعاء 
الفلسطينيني الذين كانوا برفقة عاصي اثناء توقيفه للتحقيق.  وأظهر 
تسجيل مصور احلاخام ينتظر وصول حافلة عندما عبر شخص قالت 

السلطات االسرائيلية أنه عاصي، الطريق وطعنه في صدره. 

برملان الصني يعيد انتخاب 
لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء

اعاد البرملان الصيني أمس انتخاب لي كه تشيانغ رئيسا للوزراء 
لوالية ثانية من خمس سنوات.

وحصل لي كه تشيانع على 2964 صوتا، في مقابل صوتني 
معارضني، وذلك في اجللسة العامة السنوية ملجلس الشعب الصيني. 
ويأتي ذلك غداة اعادة انتخاب شي جينبينغ السبت رئيسا للصني 
لوالية ثانية من خمس سنوات، في تصويت باالجماع لصالح رجل 

البالد القوي.
وبعد اقل من اسبوع على قيام البرملان الصيني بتعزيز سلطات 
الرئيس عبر تعديل الدستور والغاء احلد االقصى للواليات الرئاسية، 
اعيد انتخاب جينبينغ )64 عاما( من قبل زهاء ثالثة االف نائب كانوا 

موجودين في اجللسة العامة السنوية ملجلس الشعب الصيني. 

بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في املفاوضات

جلنة بريكست البرملانية تقترح تأخير اخلروج من االحتاد األوروبي
أشارت جلنة بريكست في البرملان البريطاني 
أم��س إل��ى إمكانية تأخير انسحاب لندن من 
االحتاد األوروبي بسبب وجود مسائل أساسية 

عالقة في املفاوضات ينبغي حلها. 
وأف������ادت “جلنة اخل�����روج م���ن االحت����اد 
األوروبي” التابعة للبرملان أن��ه مت “حتقيق 
تقدم ضئيل” في مسائل أساسية بينها كيفية 
احملافظة على احل��دود املفتوحة بني ايرلندا 

الشمالية وجمهورية ايرلندا. 

ومن املقرر أن تخرج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي في 29  مارس 2019، أي بعد نحو 
ث��الث س��ن��وات م��ن االستفتاء على بريكست، 
وبعدما فعلت لندن في 2017 املادة 50، مباشرة 
بذلك عملية االنسحاب التي تستمر لعامني. ومن 
املفترض أن تنتهي املفاوضات بشأن الشراكة 

املستقبلية بحلول  اكتوبر. 
وأوضحت اللجنة التي أيد معظم اعضائها 
البقاء في االحتاد األوروبي في استفتاء 2016 

أنه “إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة 
املستقبلية غير متفق عليها مع حلول  اكتوبر 
2018، فسيتعني على احلكومة السعي إلى 
متديد محدود للفترة الزمنية املنصوص عليها 

في املادة 50«.
وق����ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ه���ي���الري ب���ني إن 
املفاوضات باتت حاليا في “مرحلة حرجة  إذ لم 
يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى 

اتفاق بشأن سلسلة من امللفات املعقدة«. 
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